FISCUL, FBI-UL, MINISTERUL (DEPARTAMENTUL) MUNCII DIN STATELE UNITE, MAFIA
ȘI SINDICATELE FAC PARTE DIN VATICAN?
PAPA ESTE ȘEFUL SUPREM AL TUTUROR AGENȚIILOR GUVERNAMENTALE, DAR ȘI AL VATICANULUI?

SECRETUL PAPEI
De Tony Alamo

Scrisă în 1983
Vaticanul se dă drept Albă ca Zăpada,
primi în secret mai multe posturi în
dar Biblia spune că este o prostituată,
guvern decât protestanții, evreii și
“marea desfrânată” ”, un cult (Apocalipsa
alți eretici.”
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19:2). Vaticanul folosește filialele agențiilor
Milioane de oameni au fost uciși de
guvernamentale din fiecare țară, inclusiv
Vatican, așa spune Dumnezeu (Apocalipsa
din Statele Unite, ca pe piticii săi depravați.
18:24). Istoria păstrează evidența acestor
Cu cât câștigă mai multă putere și control în
Fapte În timpul Inchiziției RomanoGuvern, cu atât mai mult dispare în culise,
Catolice în Europa, 68 de milioane de
deghizată în “Albă ca Zăpada”, pentru ca
oameni au fost torturați, mutilați și uciși de
acel Guvern să fie folosit și blamat pentru
către această sectă imensă.5 Masacrul din
Noaptea Sfântului Bartolomeu a însemnat
faptele ei necurate.
MOTIVUL: Legile impuse care
măcelărirea a 100.000 de protestanți.6
hărțuiesc, dăunează, distrug și cenzurează
Președintele Abraham Lincoln a dat vina
pe toți și toate ideile care nu sunt romanope Papalitate pentru Războiul Civil prin
catolice, pentru ca Vaticanul să troneze ca o
aceste cuvinte:
“Acest război nu ar fi fost
regină satanică (marea desfrânată).
niciodată posibil fără influența sinistră și secretoasă
Din cauza dorinței străvechi de a controla guvernul mondial și
a iezuiților. Din cauza papalității vedem acum țara
biserica, Vaticanul a infestat precum un șarpe lumea și Guvernul
noastră înroșită cu sângele fiilor noștri nobili.” Lincoln
Statelor Unite cu mulți iezuiți stăruitori, bine instruiți și devotați,
a adăugat: “Eu susțin libertatea conștiinței în cel mai
astfel încât acum controlează Organizația Națiunilor Unite (pe care
2
nobil, clar și înalt mod. Dar eu nu pot da libertatea
a și creat-o), Casa Albă, Congresul, toate agențiile guvernamentale
statale, federale, civice și sociale, inclusiv Ministerul Muncii din
de conștiință Papei și adepților săi, papistașilor, atâta
Statele Unite, Fiscul, FBI-ul, Curtea Supremă, sistemul judiciar,
timp cât ei îmi spun, prin toate consiliile lor, teologii
forțele militare, poliția statală, federală și de toate tipurile, precum
lor și legile lor canonice, că le poruncește conștiința să
și sistemele bancare internaționale de rezerve federale (denumite
îmi ardă soția, să îmi ștranguleze copiii și să îmi taie
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Illuminati și Agentur), sindicatele, Mafia și cea mai mare parte
gâtul atunci când au ocazia.”7
din mass media importantă.
Din cauza numeroaselor dezvăluiri ale lui Abraham Lincoln
Acest cult (Vaticanul) este foarte aproape de a înlocui despre Vatican, el a fost omorât așa cum a prezis. Da, asasinat
Constituția Statelor Unite cu legile sale canonice satanice și de către iezuiți după instrucțiunile de la Roma.8 Vaticanul nu s-a
universale, care să distrugă “ereticii” (orice persoană care nu schimbat din timpul domnului Lincoln.
este romano-catolică). Generalul Lafayette, cel mai respectabil
GREȘEALA FATALĂ A LUI J.F.K.
general și consilier al președintelui George Washington, a făcut
o declarație profetică: “Dacă libertățile poporului american
Când John F. Kennedy a fost întrebat de către Vatican, “Ai
vor fi vreodată distruse, acestea se vor prăbuși din cauza de gând să susții legea romană-catolică sau Constituția Statelor
clerului cultului romano-catolic.”4
Unite?” Domnul Kennedy le-a răspuns: “Constituția Statelor
În prezent vedem apogeul planurilor detaliate într-un Unite.”9 Aceasta a fost greșeala fatală a președintelui Kennedy.
fragment dintr-un discurs ținut în urmă cu aproape 50 de ani în Asasinarea sa a fost comandată de Roma, apoi planificată și
Australia de către Arhiepiscopul romano-catolic Gilroy:
îndeplinită de către iezuiți, așa cum s-a întâmplat cu președintele
“Motto-ul Bisericii Romano-Catolice este: Singuri
Lincoln. De asemenea, aveau grijă de oricine știa prea multe
pentru frații noștri romano-catolici. Noi trebuie să-i
despre asasinarea lui Kennedy.
învingem pe toți ereticii [care nu sunt romano-catolici]
Când America a cerut o anchetă, Șeful Curții Supreme de
la urna de vot. Sfântul Părinte spune că tacticile
Justiție, Earl Warren (membru al organizației secrete Cavalerii lui
negative sunt fatale. Poruncile Sfântului Părinte
Columb a Vaticanului), a fost desemnat să efectueze o anchetă.
[Papa] sunt ca serviciile publice să fie în curând 100%
El a făcut declarații ambigue și încurcate - așa cum trebuia să
romano-catolice. Trebuie să avem grijă să nu existe
facă - apoi, după o perioadă suficientă de timp, a închis ancheta.
nicio suspiciune atunci când romano-catolicii vor
La fel cum spunea Papa, “Acțiunile negative sunt fatale.” Țineți
1 Apoc. 17:1-5, 15 2 Imperialismul din Vatican în secolul al XX-lea, Avro Manhattan, pag.167-170 3 Imperialismul din Vatican în secolul al XX-lea, Avro Manhattan, pag. 162 4 50 de ani în “Biserica” Romei,
Charles Chiniquy, pag. 483 (vers. orig. și integr. din 1886, disponibilă în format PDF, pag. 342) 5 Perdeaua de fum, Jack Chick, pag. 35 6 Istoria lumii într-o perspectivă creștină, Vol. II, A Beka, 1981, pag.
352 7 50 de ani în “Biserica” Romei, Charles Chiniquy, pag. 498, 503 (vers. orig. și integr. din 1886, disponibilă în format PDF, pag. 352, 355) 8 50 de ani în “Biserica” din Roma, Charles Chiniquy, pag. 512
(vers. orig. și integr. din 1886, disponibilă în format PDF, pag. 361) 9 Vatican SUA, Nino LoBello, Trident Press, pag. 79, 161-166
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minte că președintele Kennedy a fost un mare admirator și un
învățat al lui Abraham Lincoln și știa ce știa domnul Lincoln.
Al Doilea Război Mondial, cu peste 30 de milioane de
morți (6 milioane de evrei - Holocaustul),10 a fost provocat și
sponsorizat de către Vatican - Hitler, Mussolini și Franco au fost
toți membri ai acestei secte (cultul romano-catolic)11 - pentru a
cuceri lumea, nu pentru Hristos, ci pentru Vatican, Antihristul.
Dezordinea din America Centrală și de Sud, tirania sub
iezuitul-instruit Castro12 în Cuba și în întreaga regiune Caraibe și
terorismul din Liban și Irlanda de astăzi sunt opera Vaticanului.
Acum puteți vedea de ce Dumnezeu numește cultul Bisericii
Romano-Catolică mama tuturor mârșăviilor de pe pământ
(Apocalipsa 17:5)?
Vaticanul știa că, după al Doilea Război Mondial, mulți
oameni au înțeles că războiul a fost o Inchiziție a Vaticanului, așa
că a fost nevoit să folosească una dintre renumitele sale tactici
diversioniste și a deschis Societatea John Birch, pentru ca toată
lumea să se gândească și să vorbească despre comunism (pe care
Vaticanul, de asemenea, îl sponsorizează) în loc de adevăratul
vinovat (Vaticanul). Acesta a fost un mare succes pentru ei.
De asemenea, Vaticanul sponsorizează fiecare grupare
teroristă mare din lume. Motivul este acela de a îndrepta
gândurile oamenilor asupra tragediilor inexplicabile și nesăbuite
pe care grupurile teroriste le comit, în timp ce Vaticanul este
ocupat să submineze toate guvernele lumii, astfel încât să pună
stăpânire pe lume (putere papală). Când apar știrile cu atacurile
teroriștilor, sunt atât de șocante, încât diminuează știrile
despre Vaticanul care fură Constituția Statelor Unite și despre
oamenii care au fost privați de libertățile lor religioase (oameni
închiși, școli și biserici închise). Acesta este adevăratul scop
al Vaticanului, controlul global asupra religiei și a guvernului
nostru. Cu cât este terorismul mai nesăbuit, straniu, irațional
și inexplicabil, cu atât este mai bine. Mass media importantă
a Vaticanului vă ține mintea ocupată. Acum, că sunt dați în
vileag cu modul lor de operare, în curând (cu mass media lor
și președintele Statelor Unite, care tocmai li s-a alăturat) vor
face o campanie pentru a opri actele de terorism (pe care leau creat chiar ei) pentru a face toată lumea să creadă că sunt
buni și evlavioși și că nu ar fi putut vreodată sponsoriza așa ceva.
(Actualizare: Cum negociază Terry Waite în Liban)
Jim Jones, un diacon iezuit romano-catolic care s-a dat
drept creștin, a fost sacrificat (nu cu Kool-aid otrăvitor), ucis
împreună cu enoriașii săi de către Vatican, pentru ca lumea să
privească cu atenție și suspiciune asupra adăposturilor creștine
nevinovate.13
“Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sînt
urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mânile care
varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri
nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,
martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce
stârneşte certuri între fraţi.” (Proverbe 6:16-19).
(Toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le urăște se
găsesc în Vaticanul diabolic.)
Ați observat vreodată că din cauza Serviciului de Vamă şi
Imigrare a Statelor Unite controlat de către Vatican nu putem ieși

din această țară, fără a trece prin tortură poliţienească (verificări,
radiodetecție, etc)? Dar în anii 1960, când iezuitul instruit de
Vatican, Timothy Leary,14 a condus tineretul națiunii noastre
cinstite spre dependența de droguri, Serviciul de Vamă și Imigrare
părea incapabil atunci, față de cum sunt acum, să detecteze zeci
de mii de livre de narcotice și droguri care intrau în țara noastră
cândva cinstită, prin Mafia care spală tot profitul său obţinut pe
căi ilegale și ilicite (toți banii săi de pe piața neagră) prin Vatican.
Poate acesta este motivul pentru care Președintele Abraham
Lincoln a spus: “Văd un nor foarte întunecat la orizontul
Americii. Și acel nor întunecat vine de la Roma.”15
Uitați-vă la ce spune Biblia despre Antihrist, care a provocat
toată această corupție și a vărsat tot acest sânge:
“Și am văzut-o pe femeia această [Vaticanul],
îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor
lui Iisus: și când am văzut-o, m-am mirat [minune]
mare.” (Apocalipsa 17:6).
“Daţi-i tot atâta suferinţă şi jale, pe cât şi-a dat ea
însăşi glorie şi viaţă senzuală! Pentru că zice în inima
ei: Şed ca o împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi
vedea niciodată jalea.” (Apocalipsa 18:7).
“Aceştia [guvernele] au un singur scop şi îşi vor da
puterea şi autoritatea lor fiarei,” care este guvernul
mondial, cu agenții guvernamentale sociale, civice,
statale și federale, acționate de Satana, dându-i
putere Antihristului prin îndeplinirea poruncilor
(Apocalipsa 17:13).
Acestea sunt unele dintre ultimele semne din cartea
Apocalipsei din Biblie, înainte ca Iisus să se întoarcă pe pământ
și nu va mai fi timp. Dumnezeu a distrus lumea cu apă,16 Sodoma
și Gomora cu foc și pucioasă.17 În ambele cazuri, Dumnezeu
a trimis soli care să prezică soarta. Astăzi, Dumnezeu, în mila
Sa infinită, avertizează toți romano-catolicii: “Ieşi afară din ea,
poporul Meu, ca să nu fii părtaş păcatelor ei şi să nu primeşti
din urgiile ei” (Apocalipsa 18:4). Dacă ești unul dintre oamenii
lui Dumnezeu, dacă Duhul dătător de viață te-a condus spre
viață veșnică, atunci ascultă de Cuvânt ieșind din ea. De ce?
Pentru că a nu face acest lucru este nesupunere, iar nesupunerea
este la fel ca farmecele.18
Multe agenții guvernamentale federale și statale ale
Vaticanului, cum ar fi Fiscul, Agenția pentru Securitate și
Sănătate în Muncă, Ministerul Muncii al Statelor Unite,
împreună cu sindicatele, au distrus în mod extraordinar coloana
vertebrală economică a țării noastre, hărțuind și forțând sute
de firme și fabrici spre faliment și închidere.19 Acest lucru lasă
milioane de americani fără locuri de muncă și înfometați, în
timp ce firmele Vaticanului nu sunt hărțuite deloc, ci prosperă,
pentru că ele conduc agențiile guvernamentale. Uită-te la ceea
ce spune Dumnezeu despre Antihrist când acesta va fi aruncat
în Iad:
“Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc
cu luare aminte şi zic: Acesta este omul [Antihristul]
care făcea să se cutremure pământul, şi zguduia
împărăţiile; Care prefăcea lumea în pustie, nimicea
cetăţile?” (Isaia 14:16-17).

10 Almanahul plin de informații, 1982, pag. 98 11 Perdeaua de fum, Jack Chick, pag. 19 12 Perdeaua de fum, Jack Chick, pag. 35 13 Double Cross, Chick Publications 14 PBS Late Night with Timothy
Leary, iul. 1983 15 50 de ani în “Biserica” din Roma, Charles Chiniquy, pag. 510 (vers. orig. și integr. din 1886, disponibilă în format PDF, pag. 359) 16 Gen. Cap. 6-7 17 Gen. 19:24-25 18 1 Sam.15:23
19 Miliardele Vaticanului, Avro Manhattan, pag. 214-215
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AGENȚIILE FEDERALE APROBĂ LAGĂRELE DE
CONCENTRARE ALE VATICANULUI

legile canonice de moarte și robie ale cultului de la Roma și să ne
întoarcem la legea lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos.
Haideți să beneficiem de compensare (Anul Jubiliar). Aceste datorii
au fost provocate de Satana (cultul romano-catolic) ca să ne facă
rău și să ne aducă în robie financiară. Noi nu am început aceste
războaie, nu am vrut aceste războaie și nu am împrumutat acei bani.
Deci de ce ar trebui să avem de suferit? Aceste războaie au fost toate
Inchiziții romano-catolice pentru a modela lumea într-un singur
guvern mondial, o singură biserică și o singură mass medie.25
La convenția Bisericii Universale din Vancouver, unii dintre
voluntarii noștri au fost șocați de tarabele și literatura prohomosexuală și pro-farmece, beția și caracterul păgân, pe care
o înalță cel mai mare cult “universal” din lume. Acești oameni
satanici numesc pe oricine predică Cuvântul adevărat, care este
despărțirea de rău și dedicarea spre bunătate26 - ei o numesc
un cult sau o sectă. Dar ei se închină la această organizație
universală și liderul acestui cult, papa ...
“Protivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce
se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de
închinare. Aşa că se va aşeza [sau să devină în curând
Papă] în Templul lui Dumnezeu [în Ierusalim],
dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:4).
“Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot
felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu
toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea
pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului
ca să fie mântuiţi.” (2 Tesaloniceni 2:9-10).
Ei îngenunchează și îi sărută inelul și picioarele27 și îl numesc
“tată sfânt”, lucru care este interzis în Biblie.28 Îi îndeplinesc orice
dorință. Prin numirea noastră cult, a celor care merg cu Duhul
Sfânt și ascultă fiecare poruncă a lui Dumnezeu, au comis,
probabil, păcatul de neiertat - blasfemia împotriva Duhului
Sfânt - care este de neiertat în această lume și în lumea ce va
veni (Matei 12:31-32). Dar lui Satana nu-i pasă, pentru că el a
hulit deja pe Duhul Sfânt.

Una dintre numeroasele firme cu multimiliarde de dolari ale
Vaticanului este lagărul de concentrare unde se produc băuturi
alcoolice și vin, care nu are probleme de personal, deși folosește
în mod ilegal forță de muncă gratuită (mii de călugări romanocatolici). Aceste agenții guvernamentale federale nu vor permite
nimănui să se bucure de aceleași privilegii de voluntariat în
munca noastre pentru Dumnezeu, Tatăl nostru și Mântuitorul
nostru, Domnul Iisus Hristos pentru că noi toți suntem “eretici”
(nu suntem romano-catolici). Da, firmele lor prosperă fără să aibă
probleme sau să fie hărțuite, folosind forță de muncă gratuită la
distileriile de vin și băuturi alcoolice La Salle și Benedictine (lagăre
de concentrare) ale companiei Christian Brothers20, precum și la
multe altele din Napa Valley, California, până la New York.
Fiscul și Ministerul Muncii din SUA, conduse de Vatican,
depășesc în prezent linia constituțională care desparte biserica de
stat și, prin orice mijloace, încearcă să distrugă toate bisericile și
școlile cu fundamente creștine. O modalitate este ridicarea scutirii
de taxe. Această organizație antiamericană, anticonstituțională
(Fiscul), a scutit de taxe toate organizațiile comuniste din
America conform Codului de Venituri Interne 501(c)3. Ei nu au
încercat deloc să le ia acest drept.21 Agenția colectoare a Romei
(Fiscul), s-a asigurat că cultul romano-catolic și toți cei afiliați
acestuia (biserica universală) sunt singurele organizații religioase
din SUA care nu trebuie să plătească impozitul pe proprietate sau
chiar taxe pe afacerile de multimiliarde de dolari.22 Acest lucru
se întâmplă conform Cap. 892 din Codul de Venituri Interne.
Vaticanul este singura religie care primește anual ajutoare federale
de multimilioane de dolari pentru școlile parohiale.23 Acestea sunt
suportate din taxele tale. Cum spunea și Arhiepiscopul Gilroy:
“Singuri pentru frații noștri romano-catolici” și “noi trebuie
să învingem toți ereticii.”
Vaticanul a folosit Partidul Comunist pentru a ajuta la
distrugerea bisericilor ortodoxe din Rusia și a folosit Partidul
Nazist în încercarea de a distruge evreii și sinagogile lor (pentru
că Vaticanul spune că toți ceilalți sunt “eretici” - nu sunt romanocatolici.)

SEMNUL FIAREI
Satana vrea să-ți petreci veșnicia în Iad cu el.29 Și pentru
a te obliga să faci asta, uite ce a pus la cale în prezent cu
ajutorul agențiilor guvernamentale federale: Constrângerea
Guvernului de a crea o lege prin care este necesar să îți faci un
semn pe mână sau pe frunte, pentru a-ți permite să cumperi
sau să vinzi (acest lucru ar putea fi realizat în mod invizibil
cu ajutorul fasciculelor laser). Dumnezeu numește acest lucru
“semnul fiarei” (Apocalipsa 19:20). Vaticanul va folosi un nume
frumos pentru el “semnul păcii, iubirii, unității, frăției, etc.” Și
Dumnezeu spune că dacă primim acest semn, vom merge în
Iad (Apocalipsa 14:9-11).
Papa, șeful suprem și agențiile sale guvernamentale federale
și statale spun că, dacă nu acceptăm acest semn, vom fi boicotați
(nu putem cumpăra sau vinde). Am încredere că Dumnezeu
mă va hrăni, așa cum a hrănit copiii evreilor timp de 40 de ani
în deșertul Sinai. Și Dumnezeu va face minuni din nou pentru

FISCUL - AGENȚIA DE COLECTARE
A CULTULUI ROMANO-CATOLIC
Iezuiții romano-catolici au înființat sistemul bancar
internațional24 denumit Illuminati și Agentur (și au dat vina
pe evrei pentru acest lucru). Motoul Romei este, “Cine deține
sacii de bani, conduce națiunile.” Vaticanul a început toate
războaiele (Inchizițiile) pentru a scăpa de eretici (care nu sunt
romano-catolici) și apoi a acordat credite națiunii de la băncile
ei, astfel încât să aibă suficienți bani să se lupte cu ei. Am permis
prostește agenției de colectare a acestui cult să intre în țara
noastră (FISCUL care răspunde numai de Roma).
Conform legilor lui Dumnezeu din Biblie, la fiecare 50 de ani
există o compensare a datoriilor care nu pot fi plătite (un ajutor).
Aceasta se numește Anul jubiliar (Leviticul 25:10). Să scăpam de

20 Miliardele Vaticanului, Avro Manhattan, pag. 182 21 Până în 1987 toate organizațiile comuniste au fost scutite de impozite. Acum, din cauza cărților mele, au scos scutirea de impozite pentru toate
partidele comuniste. Cu toate acestea, comuniștii Vaticanului sunt atât de înrădăcinați în guvern, sub acoperirea de republicani și democrați, încât nu mai au nevoie de scutiri. Ca să nu mai vorbim de
subvențiile guvernamentale care sunt acordate grupurilor lor de “pseudo-caritate” și multi-miliardele de dolari de subvenții guvernamentale pentru școli parohiale și alte organizații comuniste catolice de
elită. 22 Vatican SUA, Nino LoBello, pag. 87 23 Vatican SUA, Nino LoBello, pag. 79 24 Vatican SUA, Nino LoBello, pag. 45-47 25 Dan. Cap. 7, 8:23-25, 2 Tes. 2:3-12, Apoc. 12:12-17, Cap. 13, 14:8-11,
15:2, 16: 13-14, 16, 19, Cap. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 Psa. 97:10, Rom. 12:9, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-18, Ef. 5:3-12, Iac. 4:4, 1 Ioan 1:5-6 27 Criza de biserică și stat 1050-1300, Brian Tierney,
Prentice-Hall, pag. 49 28 Mat. 23:9 29 1 Petru 5:8, Apoc. 12:11-12
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urmașii Săi credincioși care se opun papei, agențiilor sale
guvernamentale, precum și semnului.
De asemenea, președintele Reagan a fost vrăjit de șiretenia
Vaticanului, la fel cum s-a întâmplat și cu alți lideri mondiali.
Acest lucru este evident prin mutarea bruscă a ambasadorului
nostru din SUA în marele bordel din Roma (biroul și sediul
principal al acestui cult).
Domnule Președinte, vă petreceți mult prea mult timp cu
acei învățați iezuiți, preoții bisericii universale, iar ei vă dau
sfaturi foarte proaste. Banii Vaticanului sau susținerea mare
a Vaticanului vă fac să faceți parte din acest cult? Ți-ai vinde
sufletul etern prin aderarea ta și a națiunii noastre la Antihrist
pentru bani și putere trecătoare?
Dumnezeu întreabă: “Ce folosește unui om, dacă el va câștiga
lumea întreagă, însă își pierde propriul său suflet [veșnic]?” (Marcu
8:36). Odată ce ai făcut asta, acum ai mari probleme cu Dumnezeul
cel viu, dacă nu te îndrepți și te dezici public de această decizie, astfel
încât Domnul și poporul să știe în mod clar care îți este poziția.
Cu respect, Domnule Președinte, în numele lui Iisus, vă spun
aceste lucruri. Ne apropiem de sfârșitul acestei lumi, iar epoca
politicianului a apus. Noi toți trebuie să le spunem oamenilor ce
este în sufletul nostru. Biblia spune că cine nu acceptă dojana din
Cuvântul lui Dumnezeu este sălbatic (Proverbe 12:1). Domnule
Președinte și voi toți președinți și regi ai lumii, există o judecată
pentru noi toți, și eu cred că va veni în curând.

Există lideri religioși care conduc milioane de oameni în Iad
din cauza legăturii lor cu preamărirea lui Antihrist și a cultului
lui, “abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni,
însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.” (1 Timotei 4:2). Unii
sunt preoți iezuiți care se dau drept creștini. Ei și organizațiile lor au
fost răsplătiți cu generozitate de Roma, pentru că aceștia au mânat
masele ignorante de enoriași încrezători direct în biserica universală
a lui Satana, care are planuri de viitor să li se aplice semnul fiarei35 în
numele breslei creștine, fraternității, păcii, harului și iubirii. Oamenii
au fost ușor de condus în această divizie a cultului Vaticanului și cred
că au dreptate “pentru că ei nu au primit dragostea adevărului ca
să fie mântuiți” (nu au urmat întocmai Cuvântul lui Dumnezeu).
Din acest motiv, Dumnezeu a spus că El le va “trimite amăgiri
puternice, ca ei să creadă o minciună: că toți vor fi osândiți dacă
nu vor crede adevărul, dar vor găsi plăcere în fărădelege [întregul
sistem Antihrist]” (2 Tesaloniceni 2:3-12).
Acești lideri falși iubesc banii romano-catolici și legăturile
politice. Îi difuzează la televiziunea națională și internațională
și îi ajută să construiască mici imperii temporare pentru ei și
sub numele lor, cum ar fi rețele de televiziune, universități, sate,
precum și multe alte companii deșarte și asociații care ar trebui
să fie creștine. Dumnezeu spune:
“Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă
sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.”
(Proverbe 21:6).
Acești lideri slăvesc papalitatea și o susțin. Ei îl vizitează des
pe Papa la Roma și includ clerul romano-catolic în cele mai
multe funcții sociale și le permit fără rușine să vină la emisiunile
lor de televiziune și de radio. Ei încurajează ideea ca președintele
Reagan să ne mute națiunea spre Antihrist (Vatican). Vaticanul
îi promovează, iar ei promovează Vaticanul, pentru că sunt la
fel (mincinoși). Îi poți vedea cu ușurință și cred că știi cine sunt
(trebuie doar să aprinzi televizorul).
Rugați-vă pentru urmașii lor orbi, pentru că ei “se hrănesc
cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic” (Ieremia 7:8),
și pentru acești lideri orbi care “nu spun adevărul, îşi deprind
limba să mintă” (Ieremia 9:5), care i-a condus orbește, pentru că
Isus a spus că amândoi vor cădea într-un șanț (Luca 6:39). De
asemenea, Iisus a spus:
“Toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde
cu foc şi cu pucioasă” (Apocalipsa 21:8). Și ei nu vor
intra în Rai, “Afară sunt cânii, vrăjitorii, curvarii,
ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte
minciuna şi trăieşte în minciună!” (Apocalipsa
22:15), pentru că sunt ca el (Satana) care a amăgit-o
pe Eva și acum pe toată lumea (moartea a început cu
o minciună).36
Iisus nu a venit să aducă pacea, ci sabia (Matei 10:34).
El a venit să ne arate diferența dintre lumină și întuneric,
bine și rău, adevăr și minciună, trupul lui Hristos și
Antihrist. El a spus: oile Mele cunosc glasul Meu și nu vor
urma altuia (Ioan 10:3-5, Apocalipsa 14:4). Asculți glasul
lui Iisus sau vocea Papei? Ești una dintre oile lui Iisus sau
o capră a Antihristului?37 Îți place să auzi minciuni sau
adevărul (Cuvântul lui Dumnezeu)?

UN EVREU ADEVĂRAT ÎL CREDE PE DUMNEZEU
Eu nu sunt un om de la vreun seminar teologic. Sunt un
adevărat evreu, spălat în sângele lui Iisus, plin de Duhul Sfânt,
și trimis de Dumnezeu să predic pe Iisus răstignit, înviat, viu,
și care în curând se va întoarce pe acest pământ din nou.30 Am
putere deplină din Cer pentru a predica asta.
Un adevărat evreu este unul care crede în Dumnezeu, ceea ce
majoritatea evreilor nu fac, pentru că ei îl resping pe Mesia prin
respingerea celor peste 300 de scripturi din Vechiul Testament
care vorbesc despre Mesia. Unii evrei au trecut la această sectă
(romano-catolicismul). Vaticanul a vrut ca ei să devină rabini,
astfel încât să îi poată pune în Knesset-ul israelian ca spioni.
Unii dintre acești rabini iezuiți sunt azi acolo ca spioni.
În al Doilea Război Mondial, Polonia a fost țara cel mai mult
controlată de Vatican. Dacă Vaticanul iubește evreii atât de mult
-atunci și acum- de ce a permis sacrificarea celor mai mulți evrei
în Polonia? De ce a falsificat Vaticanul documentul antisemit,
“Protocoalele Înțelepților Sionului”, învinuindu-ne pe noi, evreii,
pentru dorințele Vaticanului de a stăpâni lumea? De ce ne-a învinuit
pe noi, evreii, pentru planurile sistemului bancar internațional al
Vaticanului, Illuminati și Agentur?31 Și de ce Vaticanul are spioni
care se dau drept rabini în Knesset, dacă acest cult romano-catolic
antisemit iubește evreii atât de mult? Dumnezeu spune:
“Poporul Meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi
pustiesc calea pe care umbli!” (Isaia 3:12).
A doua venire a lui Mesia este acum, așa că pocăiește-te sau
pieri,32 ceea ce înseamnă că accepți pe Mesia și ispășirea, care
este sângele Său pe care El l-a vărsat pentru păcatele tale33, sau
pieri, ceea ce înseamnă că vei merge în Iad dacă nu o faci.34

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Marcu 16:15-20, Luca 24:46-48, Fapte 1:8-11, 10:38-43, 1 Cor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Col. 1: 25-29, 2 Tim. 4:1-2 31 O istorie a lumii, Hugh Thomas, Harper-Row, pag. 498,
Germania 1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford, pag. 84 32 Ioel 2:28-32, Mat. 24:3-51, Luca 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Pet. 4:7, Apoc. 6:12-17, 14:6 33 Mat. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Col. 1:13-14, 2023, Evr. 9:11-14, 10: 5-17 34 Prov. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luca 3:17, 6:19-31, 13:26 28, Apoc. 20:11-15 35 Apoc. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4
36 Gen. 3:4-5 37 Mat. 25:31-46, Ioan 10:1-16, 26-28
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Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a-l respinge pe Hristos, și
numai prin acceptarea (credința) Cuvântului, care este Hristos,
noi ne vom mântui. “Crede în Domnul Iisus Hristos [Cuvântul],
și vei fi mântuit” (Fapte 16:31).
Vaticanul, prin Mafia sa, a distrus mai întâi morala țării cu
pornografia, prostituția, narcoticele, producția și distribuția de
alcool, etc. Acum, cu acte false de evlavie, ea încearcă să aducă
legi de cenzură pentru aceste porcării pe care ea însăși le-a creat
în țara noastră și în întreaga lume.
Aceasta este metoda înșelătoare și josnică a acestui cult de a
te face să crezi că este bun, decent, curat și pios. Acest lucru este,
de asemenea, prima ei încercare de cenzură la nivel mondial.41
Al doilea pas cu această cenzură va fi de a cenzura toată predica,
inclusiv Biblia - excepție fiind modul în care ea vrea ca Biblia să
fie predicată, ceea ce este exact opusul Bibliei.42 Vaticanul știe că
lumea nu este conștientă de felul său satanic de a face lucrurile,
iar lumea - care nu este conștientă de faptul că Vaticanul este cel
care a creat, de fapt, aceste porcării și necuviințe - o va aplauda
și se închină în fața ei, grație acestui act “nobil” premeditat.
Vaticanul face acest lucru pentru a ademeni toți oamenii
neștiutori departe de Dumnezeu și aproape de ea.
Planurile de viitor pe care ea le are pentru acești oameni orbi
este Iadul. Nenorocirea iubește compania, iar Satana și adepții săi
nu doresc să ardă singuri. Vor ca tu, dragă inimă, să împărtășești
veșnicia cu ei în chinurile Iadului.43 Vrei ceea ce vor ei pentru tine?
Sau vrei ceea ce Iisus a pregătit pentru tine, și anume fericirea
veșnică cu El departe de orice rău, departe de toate înșelăciunea și
departe de toate modalitățile de a-ți face rău?44

Mulți dintre voi au sprijinit Antihristul dând zeciuiala acestor
organizații. Sprijină-l pe Hristos, nu pe Antihrist, sau vei merge în
același Iad cu el pentru că ai sprijinit o minciună. Agenți secreți ai
Vaticanului deghizați în creștini merg la diferite biserici protestante
pentru a strânge bani pentru a construi templul din Ierusalim
pentru Antihrist (Templul lui Solomon), iar creștinii neștiutori,
care cred că nu este lipsă de evlavie să fie înșelați precum Eva,
le oferă bani, în loc să fie înțelepți și evlavioși și să dea zeciuiala
pentru adevăratele lucrări creștine. Iisus a spus, “Poporul Meu
piere [merge în Iad] din lipsă de cunoaștere” (Osea 4:6).
Purtătorii de cuvânt romano-catolici sunt supărați atunci
când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat și spun că ei “nu pot
să creadă că la ora actuală, există încă oameni care predică ura,
prejudecata etc.” Dar ceea ce spun de fapt acești ambasadori ai
Vaticanului este că ei nu pot să creadă că, la ora actuală, există
încă oameni care predică Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, și
că există oameni care ar avea curajul să îl demaște pe Satana (pe
ei). Bisericile confesionale care au căzut în păcat și au fuzionat cu
Vaticanul spun că “nicăieri în Biblie, Dumnezeu sau Fiul Său, Iisus
Hristos, nu ripostează sau le ordonă copiilor lor să riposteze.”
În Biblie - din cartea Genezei până la Apocalipsă Dumnezeu, Fiul Său Iisus Hristos, patriarhii, proorocii, ucenicii
și apostolii s-au împotrivit Satanei de fiecare dată, ori de câte ori
doctrina falsă a apărut în drumul lor.38 Iisus ne poruncește să
folosim sabia (Cuvântul lui Dumnezeu), pentru a apăra și păstra
Evanghelia, împotrivindu-ne Satanei (la fiecare punct), cu zel
și curaj.39 Ne poruncește să ne împotrivim ereziilor Satanei
(răstălmăcirea Cuvântului), așa cum a făcut-o Iisus când s-a
împotrivit diavolului pe Muntele Tentației (Matei 4:3-11).
Pavel, prin Duhul Sfânt, a spus: “Predică Cuvântul,” tot
Cuvântul (2 Timotei 4:2). Nu lăsa Scripturile Antihristului,
proorocii mincinoși, împotrivește-te dojenitor și mustrător. Iisus
a spus că trăim (mergem în Cer) prin orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu cel viu (Matei 4:4). Asta înseamnă cuvintele
despre Antihrist, proorocii mincinoși, etc, pentru că Iisus a spus că
atunci când știm adevărul (tot adevărul, fiecare cuvânt), adevărul
ne va elibera (Ioan 8:32). Dar Antihristul și profeții lui falși nu vor
să fim liberi, pentru că stăpânul lor este Satana, căruia îi place să
țină oamenii în robie. Dacă ei nu vor ca oamenii să fie în robie,
atunci de ce au devenit atât de furioși când toate Cuvintele lui
Dumnezeu sunt predicate (care vă eliberează de Satana)? Și de
ce spun că predicarea Cuvântului este vrajbă, ură, prejudecată și
dăunătoare dacă nu sunt de la Satana?
Antihristul și proorocii lui falși spun să nu facem nimic - în
ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu - cu patimă. Ei spun că
păstrarea poruncilor lui Dumnezeu, predica și îndeplinirea
Cuvântului lui Dumnezeu cu patimă este păcat. Dar în cartea
Apocalipsei, Iisus ne poruncește să fim stăruitori sau ne va scuipa
din gura Lui (Apocalipsa 3:16). Stăruința și curajul (patima) sunt
legile lui Dumnezeu și ale celor unși de El. Ni se poruncește să
facem tot ce putem face pentru Domnul (Coloseni 3:23), cu toată
inima (Matei 22:37), cu stăruință (patimă). Și dacă oamenii sunt
ofensați de Cuvântul lui Dumnezeu (oricare din ele), Dumnezeu
spune că sunt sălbatici (ca animalele). Și Dumnezeu, de asemenea,
spune că a jigni sau respinge Cuvântul Său este păcat.40 A respinge

ÎMPĂCAREA CU DUMNEZEU
Nu trăi pentru această lume trecătoare, și anume atât de
scurtă.45 Plănuiește-ți viitorul tău veșnic învățând despre planul
pe care Creatorul și Conducătorul Universului l-a făcut pentru
tine, prin respingerea planului evident al acestui cult satanic de
a domni lumea prin diavol și cultul său romano-catolic, care este
atât de vanitos și de scurtă durată.46 Dacă nu faci asta, îi vei arăta
lui Dumnezeu că ești la fel de satanic și sfidător ca acest diavol
care se proclamă locțiitorul lui Dumnezeu, “dumnezeu” însuși
pe acest pământ. Împacă-te cu Dumnezeu de îndată, înainte de
a fi prea târziu (cum este pentru diavol). Fumul său din iad se va
înălța în vecii vecilor (Apocalipsa 14:11).
“Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor
fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna”
prin sângele lui Iisus (Isaia 1:18).
În iubirea lui Dumnezeu, El a trimis să moară pentru noi
ceea ce El a iubit cel mai mult (Fiul Său). Iisus ne-a iubit atât de
mult, încât și-a dat viața și și-a vărsat sângele pentru noi, astfel
ca păcatele noastre să fie curățate, iertate.47 Dacă ne iubim cum
Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, ne-au iubit, atunci vom
renunța la păcatele noastre și la vechiul nostru stil nociv de
viață, vom învăța Cuvântul lui Dumnezeu în mod corect, și vom
spune adevărurile Lui lumii acesteia, care a fost mințită atât de
mult timp - ca ei să aibă această viață pe care Dumnezeu și Fiul
Său au oferit-o cu atâta libertate. Dar cum pot ei ști toate astea

38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Apoc. 22:18-19 39 Ef. 4:27, 6:17, 2 Tes. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Titus 3:10, Evr. 04:12, Iac. 4:7 40 Ezec. 20:21-24, Zah. 7:11-13, Iac. 2:10-11, 1 Ioan 3:4 41 Biserica și Statul, Vol.
37, nr. 1, ian. 1984, pag.16 42 Imperiul Vatican, Nino LoBello, pag. 68 43 Mat. 22:13, 25:30-46, Marcu 9:43-44, Luca 3:17, 2 Tes. 1:1-9, 2 Pet. 2:4, 9 Apoc. 14:10-11 44 Isa. 64:4, 1 Cor. 2:9, Apoc. 7:16-17,
21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Psa. 13:15-18, Ioan 12:25, Iac. 1:9-12, 1 Ioan 2:15-17 46 Dan. 7:7-11, 23-26, Apoc. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Cap. 18, 19:20 47 Mat. 26:28, Fapte 13:38-39, Evr. 9:22, 26, 1 Ioan 1: 7
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federale nu știu că ei fac parte din cel mai mare cult din lume și
că narcoticele, prostituția, pornografia, băutura și piața neagră
- orice lucru murdar - se poate întoarce împotriva Vaticanului
și agențiilor sale guvernamentale.62 Dezertorii din această sectă
mare, cultul romano-catolic, au declarat că 68% din clerul
Vaticanului este vinovat de homosexualitate, lesbianism și
preacurvie. Toate aceste fapte sunt absolut interzise de către
Dumnezeu și va face ca sufletele lor să meargă în iad dacă nu se
pocăiesc.63 De-a lungul veacurilor, numeroase personalități au
numit Vaticanul un “canal de corupție.”
Un fost preot de rang înalt iezuit care a lucrat la Vatican ani de
zile și a răspuns doar de papă mi-a povestit că, atunci când Papa
de astăzi, Papa Ioan Paul al II-lea, a fost preot în Cracovia, Polonia,
muncitorii de la fabrică au devenit furioși pe viitorul papă (Ioan
Paul al II-lea). Acesta mi-a povestit că mulți dintre muncitorii din
fabrică au vrut să-l omoare și au spus că au vrut ca el să nu mai
vină. Și dacă ar fi venit, ar fi aruncat cârpe uleioase pe el, pentru că
se spunea că le-ar fi molestat copiii. De asemenea, ei au spus că el
(acum Papa Ioan Paul al II-lea) este homosexual. Asta explică toate
noile reglementări guvernamentale și federale ale Vaticanului cu
privire la non-discriminare împotriva homosexualilor.
Într-o carte despre dragoste (poftă trupească), pe care Papa
Ioan Paul al II-lea a scris-o, atunci când era preot, îl citează în mod
repetat pe Sigmund Freud, ca și cum ar fi citat Sfânta Scriptură.
Sigmund Freud, un evreu care s-a convertit la romano-catolicism,
este cunoscut ca fiind cel mai mare pervertit sexual din lume.
Satana, prin Guvernul Mondial al Vaticanului, biserică și mass
media l-au promovat, și pe el, și domeniul psihiatriei, pentru a
distruge cuvintele “păcat” și “vină”. Vaticanul a putut folosi apoi
psihologii și psihiatrii să interneze în spitalele de psihiatrie pe
cei care mărturisesc credința în relațiile supranaturale ale lui
Dumnezeu cu omenirea, atât în prezent cât și în trecut. Acești
psihologi și psihiatri și mass media importantă a Vaticanului
își bat joc în continuu (râd) de oricine care demască, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, acest cult, pe care Dumnezeu l-a numit
“desfrânata” în Apocalipsa, și oricine care respectă fiecare Cuvânt
al lui Dumnezeu, care include poruncile lui Hristos de a învia
morții, de a vindeca bolnavii, de a scoate dracii, de a se naște din
nou, de a rezista și de a-l demasca pe diavol (desfrânata din Cartea
Apocalipsei). Perversiunile lui Papa Ioan Paul al II-lea și ale lui
Freud merg în paralel, așa cum recunoaște și el în cartea sa.
Acum că a ajuns la cel mai înalt nivel al carierei (conducătorul
cultului romano-catolic și al agențiilor guvernamentale federale),
el poate face legi după modul în care gândește. El dorește acum
ca noi să trăim fanteziile sale creând legi care forțează tinerii, atât
bărbați cât și femei, să folosească aceleași toalete în căminele de
colegiu. Creierul lui pervers se bucură că vede rasa umană obligată
prin lege să îi adopte stilul ciudat. Aceste noi legi canonice romane
ale perversiunii și morții sunt puse în aplicare de către două dintre
agențiile sale guvernamentale federale denumite Departamentul
de Locuințe și Dezvoltare Urbană și Departamentul de Educație,64
care sună foarte oficial și le transformă într-o deghizare precum
planul Vaticanului de a avea imaginea falsă de Albă ca Zăpada.

fără un predicator (nu un novice, ci unul care a învățat toate
căile Domnului)?48
“Dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi
fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 1:20).
Dacă doriți să fiți salvați, spuneți această rugăciune, și veți fi
salvați:
Domnul meu și Dumnezeul meu, ai milă de sufletul meu, un
păcătos.49 Eu cred că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului celui viu.50
Eu cred că El a murit pe cruce și a vărsat sângele Său prețios pentru
iertarea tuturor păcatelor mele din trecut.51 Eu cred că Dumnezeu
a înviat pe Iisus din morți, prin puterea Duhului Sfânt,52 și că El stă
de-a dreapta lui Dumnezeu în acest moment și aude confesiunea
mea de păcate și această rugăciune.53 Deschid ușa inimii mele și
te invit în inima mea, Doamne Iisus.54 Spală toate păcatele mele
murdare în sângele prețios pe care l-ai vărsat în locul meu pe cruce
la Golgota.55 Nu îmi vei întoarce spatele, Iisus, vei ierta păcatele
mele și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru că Cuvântul Tău,
Biblia, ne spune așa.56 Cuvântul tău spune că nu vei întoarce spatele
nimănui, inclusiv mie.57 Prin urmare, eu știu că Tu m-ai auzit și știu
că Tu mi-ai răspuns, și știu că eu sunt mântuit.58 Și îți mulțumesc,
Doamne Iisuse, pentru mântuirea sufletului meu, iar eu voi arăta
recunoștința mea prin a face voia ta și prin a nu păcătui.59

După mântuire, Iisus a spus să fie botezați, complet scufundați
în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.60 Studiază
cu sârguință Biblia Regelui James și fă ceea ce spune.61
Domnul vrea să spui și altora de mântuirea ta. Puteți
deveni un distribuitor al cărților evanghelice ale Pastorului
Tony Alamo. Vă vom trimite cărțile gratuit. Sunați sau
contactați-ne prin e-mail pentru mai multe informații.
Distribuie acest mesaj și altor persoane.
Dacă doriți să salvați lumea, cum poruncește Iisus, atunci nu
îl jefuiți pe Dumnezeu de zeciuiala și darurile Lui. Dumnezeu
a spus: “Îl va prăda un om pe Dumnezeu? Cu toate acestea, voi
m-ați jefuit. Dar voi întrebaţi: Cu ce Te-am jefuit? Cu zeciuielile
şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi
să Mă prădați, tot poporul în întregime! [și întreaga lume].
Aduceţi însă toate dările [o “dare” este 10% din venitul brut] ca
să fie carne [hrană spirituală] la casa vistieriei [suflete mântuite],
puneţi-Mă astfel la încercare, zice DOMNUL OȘTIRILOR, şi
veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă
nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare, prea mare ca
s-o primiţi. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce devorează şi nu
vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în
câmpiile voastre, zice DOMNUL OȘTIRILOR. Toate neamurile
vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice DOMNUL
OȘTIRILOR” (Maleahi 3:8-12).
AICI MAI SUNT CÂTEVA SECRETE ALE PAPEI
Vaticanul este atât de misterios, încât cei mai mulți preoți,
călugărițe și membri de nivel inferior ai clerului și persoanele
care lucrează la nivel inferior în agențiile guvernamentale

48 Rom. 10:14 49 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 50 Matei 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 51 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 52 Psa. 16:9-10, Mat. 28:5-7,
Marcu 16:9, 12, 14, Ioan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Fapte 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 53 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 54 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 55 Ef. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 2021, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 56 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 57 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 58 Evr. 11:6 59 Ioan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14
60 Mat. 28:18-20, Ioan 3: 5, Fapte 2:38, 19:3-5 61 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Ios. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 1:22-25, Apoc. 3:18 62 Apoc. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32,
1 Cor. 6:9-10, 18, 10:8, Ef. 5:5, Evr. 12:16-17, 13:4, Apoc. 21:8 64 Vatican SUA, Nino LoBello, pag. 78-79
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În războiul spiritual dintre Dumnezeu și Satana, ne bucurăm
și ne înveselim pentru că Iisus a spus, “Răsplata voastră este
mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii, care au fost
înainte de voi” (Matei 5:12). Noi suntem cea mai puternică
organizație creștină fundamentală din lume (și suntem foarte
mândri de asta).
Unele publicații false care comit sperjur (unele care chiar
tipăresc Biblii în mod amăgitor) și nu-l ascultă pe Iisus spun,
“Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu
învinuiţi pe nimeni pe nedrept” (Luca 3:14), ne-au inclus în cărțile
lor despre culte. Datorită minciunilor lor strigătoare la cer și din
cauza necesității de a supraveghea integritatea lucrării Domnului,
a trebuit să verificăm aceste publicații sinistre, și desigur, am
constatat că sunt conduse de către cultul iezuit - Vatican.
“Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe poporul Meu
şi apăsaţi pe săraci? zice Domnul, DUMNEZEUL
oştirilor?”(Isaia 3:15).
Nu știți “Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” (Galateni
6:7)? Și Dumnezeu îți va face înmulțit ceea ce ai făcut
tu altora... “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice
Domnul,” “Eu voi răsplăti.” (Romani 12:19, Evrei 10:30).
Noi suntem veseli și pentru că răsplata noastră este mare din
cauza minciunilor pe care le-au spus despre noi (Iisus a spus
așa) (Matei 5:11-12).
Agențiile guvernamentale federale și mass media cu greutate a
Vaticanului (împreună) au făcut posibil ca noi să avem mult mai
multă bucurie și recompensă îmbelșugată în Cer pentru că ne-au
chemat în instanța de judecată pentru acuzații false și au lansat în
continuu campanii calomnioase65 împotriva noastră în ultimii 15
ani. În urma investigațiilor, am descoperit că atât mass media cu
greutate66, cât și, desigur, agențiile guvernamentale menționate mai
sus, sunt controlate sau deținute în secret de Vatican. Îți mulțumim
și Te lăudăm, Iisus, pentru că ne-ai arătat aceste fapte și pentru că
ne-ai garantat cele mai precise recompense. Psalmistul David scrie:
“Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se
sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva
Unsului Său, zicând: «Să le rupem legăturile şi să scăpăm
de lanţurile lor!» Cel ce şade în ceruri [Dumnezeu]
râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le
vorbeşte, şi-i îngrozeşte cu urgia Sa.” (Psalmi 2:2-5).

va întâmpla sub persecuție. Dacă Dumnezeu a iubit lumea, nu ar
trebui să o facem și noi? Acest expozeu este scris cu dragoste, astfel
încât sufletele prețioase să nu fie înșelate de Vatican și asociații săi,
să nu ia semnul fiarei și să nu meargă în Iad.67
Toți cei care au descoperit lucruri despre acest cult (cultul
romano-catolic) și asociații săi au fost numiți în istorie și în zilele
noastre eretici, vicioși, periculoși, sub acoperire, bigoți religioși,
etc., și au căzut pradă campaniilor sale masive de denigrare.
De asemenea, au spus că avem paranoia Vatican. Abraham
Lincoln și John F. Kennedy au avut paranoia Vatican? Și toate
milioanele de oameni care sunt în prezent hărțuite de către agențiile
guvernamentale federale și statale ale Vaticanului, plus cei care nu
au un loc de muncă și sunt înfometați (unii stau în închisori pentru
că au fost forțați să fure din cauza foamei), toți au paranoia Vatican?
Din cauza acestui expozeu, cultul romano-catolic va acționa ca
și cum ei (dintre toți oamenii) sunt persecutați, și va spune inocent,
“De ce ni se întâmplă nouă aceste lucruri?” știind că cei care nu
cunosc aceste lucruri vor simți empatie pentru ei. (Eu nu am
empatie pentru diavol). Eu nu am scris Cuvântul lui Dumnezeu,
eu doar îl predic. Dumnezeu nu urăște binele, doar răul.68
Vaticanul și oamenii lui merită premiul Oscar pentru cea mai
bună performanță de inocență și evlavie, dar și pentru machiaj
și costumație, pentru aspectul exterior de Albă ca Zăpada. Sub
ținuta de Albă ca Zăpada, sunt pecingini și răni purulente. La
exterior zâmbește dulce și spune: “Te iubesc, frate”, dar în spatele
ei osos, ea ascunde mâinile care varsă sângele martirilor.69
Aici este un exemplu al modului în care Vaticanul se ascunde.
Când a văzut că al Doilea Război Mondial (o altă Inchiziție a
Vaticanului) era pierdut, ea a ascuns repede, cât ai clipi, o mie
de evrei, astfel încât, după ce a ucis 6 milioane de evrei, ea a
putut spune, “I-am ascuns și i-am protejat pe evrei; îi iubim pe
evrei.”Acesta este adevărul despre ce a făcut Vaticanul.
Vorbind de premii Oscar, Vaticanul este de mult timp în industria
de film.70 Hollywood-ul, influențat de un lobby romano-catolic
puternic, a realizat filme precum “The Song of Bernadette”, “Going
My Way”, și un număr de filme interesante care glorifică acest cult
romano-catolic. Pe de altă parte, au promovat filme ca “Elmer
Gantry”, care prezintă evangheliști protestanți necinstiți. Îți amintești
de “Dragnet” la TV? Creștinul a fost mereu ilustrat cu o Biblie mare,
zâmbind după ce a strangulat-o pe bunica în pod.71 Iar preoții erau
întotdeauna vedetele respectate, foarte bine plătite, precum Bing
Crosby și Barry Fitzgerald. Vedeți, suntem loviți psihologic pe mai
multe fronturi de Vatican (liderul bisericii universale și al tuturor
guvernelor lumii).
Continuându-și rolul de Albă ca Zăpada, Vaticanul a folosit
propria mass media pentru a promova 3 ore de propagandă
extravagantă pe CBS, acoperindu-l pe dumnezeul pământului,
liderul cultului. Sunt sigur că incidentul cu aruncarea cârpei
uleioase a fost lăsat în afara scenariului.
Există multe persoane frumoase în cultul romano-catolic, care
nu sunt bogate, unele sunt chiar foarte sărace, și care nu sunt în
căutarea unei funcții înalte. Cei mai mulți sunt foarte umili. Acești oameni simpli sunt complet inconștienți de răul care a fost și
este comis de cultul roman, despre care lor li s-a spus că este o
biserică. Pentru că Dumnezeu cunoaște inimile lor credincioase

RĂSPLATĂ TERIBILĂ PENTRU CEI CARE
LUPTĂ ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU
Includeți în rugăciunile dumneavoastră toți acești prăpădiți
care luptă împotriva lui Dumnezeu, Fiul Său, Iisus Hristos, Duhul
Sfânt, și unsul lui Dumnezeu, căci, dacă vor continua, există o
răsplată teribilă pentru ei. Noi, ca și Tatăl nostru care este în ceruri,
și Fiul Său, Iisus Hristos, nu dorim ca cineva să meargă în Iad. De
aceea, ne-am învățat toți oamenii să se roage în numele Domnului
Iisus Hristos că îl pot găsi pe Hristos ca propriul Mântuitor și
vor începe să facă bine lucrând pentru El în loc să facă lucrări
neroditoare de necinste, la sfârșitul cărora este veșnic Iad și osândă.
(Nu că ne rugăm pentru diavol sau pentru cei care au hulit Duhul
Sfânt, noi nu ne rugăm pentru ei [1 Ioan 5:16]). Biserica noastră
s-a extins și a crescut mult mai puternică, așa cum a spus Iisus că se

65 Imperialismul Vaticanului în secolul al XX-lea, Avro Manhattan, pag. 155 66 Documentele Conciliului Vatican II, Walter M. Abbott, SJ, pag. 319-331, Imperialismul Vaticanului în secolul al XX-lea, Avro
Manhattan, pag. 150; Dosarul Rockefeller, Gary Allen, Cap. 6; Nimeni nu îndrăznește să o numească conspirație, Gary Allen, Cap. 5; Enciclopedia Națională a lui Collier, 1936, sv “Illuminati”, Enciclopedia
Catolică, sv “Illuminati”, “Ingolstadt” 67 Apoc. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Psa. 7:11, 45:6-7, Prov. 8:13, Amos 5:15, Rom. 1:18, Evr. 1:8-9 69 Apoc. 17:1-6, Cap. 18 70 Vatican SUA, Nino LoBello, pag.
20-21 71 Perdeaua de fum, Jack Chick, pag. 46
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(El este Dumnezeul inimii noastre), El le spune acestor oameni
ignoranți “Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu” (Apocalipsa
18:4). Așa că haideți să ne rugăm că o vor face curând.
Un memento sumbru pentru șeful suprem satanic (Papa),
care conduce casa romană de toleranță și guvernele care îi dau
putere: domnia ta este foarte scurtă, așa spune Domnul.
“Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!” (Apocalipsa 18:17).
“Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!” (Apocalipsa 19:3).
“Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din
gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, cari semănau cu nişte broaşte.” (Apocalipsa 16:13).
Preoția iudaică s-a încheiat la Golgota;72 nicăieri în Biblie,
Dumnezeu nu a dat vreodată autoritatea preoției italienilor, polonezilor sau oricărei alte rase de oameni, alții decât evreii. Și
din cele 12 triburi de evrei, numai din seminția lui Levi a adus
Dumnezeu mai departe preoți.73 Acest lucru arată că Vaticanul
este nebiblic și trăiește într-o lume de fantezie și prefăcătorie.
Când Iisus a spus: “S-a isprăvit!”, Iisus a devenit unicul Mare
Preot (Ioan 19:30).74
Vaticanul vrea să se mute de la Roma la Ierusalim. La 26 septembrie 1973, Houston Chronicle a arătat că politicianul avid
de putere Henry Kissinger a ajutat acest super-cult (Vaticanul),
prin propunerea “ca Ierusalimul să devină un oraș internațional
având controlul locurilor sfinte, administrația religioasă fiind
acordată papei.”
Biblia nu menționează purgatoriul sau orice loc similar, dar
Biblia ne spune clar: “Şi, după cum oamenilor le este rânduit
să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei
9:27). Și Dumnezeu a zis, ori Rai sau Iad, nimic altceva.75 Nu
poți cumpăra drumul spre Rai, și nu poți cumpăra ieșirea din
Iad.
Nicăieri în Noul Testament nu spune să ucizi oameni care nu
cred în felul în care crezi tu. Vaticanul, cu toate acestea, numește

astfel de crime “război sfânt” și tolerează aceste lucruri, dovedind din nou că este complet sectant și nebiblic.
Acum 50 de ani, Arhiepiscopul Gilroy a spus:
“Din cauza controlului nostru catolic asupra poștei, departamentul poștal are posibilitatea să verifice
corespondența unor anumite persoane care nu sunt
romano-catolici [eretici] pentru a afla mișcările lor și
anumite lucruri. Și atâta timp cât avem un asemenea
control asupra poștei, nu trebuie să ne fie frică că polițiile noastre secrete vor fi prinse.”
Cunoscând aceste fapte, este clar de ce departamentul poștal
încearcă în prezent să scoată tarifele poștale mici. Ei suprimă în
mod criminal libertatea de exprimare și libertatea de religie, ultimele două garanții constituționale pe care Vaticanul încearcă
să le înlăture rapid și în liniște. Agențiile statale și federale, cu
mass media și sistemele judiciare din fiecare națiune, conform
instrucțiunilor de la Roma, vor spune cu siguranță că “Secretele
Papei” sunt “ură” literară și că eu sunt dușmanul tău. Dar, așa
cum a spus Apostolul Pavel, asa spun și eu, “am devenit oare
vrăjmașul tău, pentru că eu spun adevărul?” (Galateni 4:16).
Spunând adevărul, astfel încât oamenii să poată scăpa de dominația mondială sub conducerea crudă a locțiitorului Satanei,
cu principiile sale pline de ură și dictatoriale romano-catolice, în
locul Constituției noastre evlavioase a Statelor Unite (care este de
drept în Statele Unite), și astfel încât oamenii din toate națiunile să
poată scăpa de semnul fiarei și al focului iadului - este ură? Iisus
a spus că a spune adevărul este dragoste și ne poruncește să mergem în toate națiunile predicând adevărul,76 pentru că Iisus a spus
“Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va elibera” (Ioan 8:32).
Îl poți crede pe Papă sau pe mine. V-am arătat vouă doar
câteva dintre secretele papei. Dumnezeu a spus că organizația
papei este mama fiecărei mârșăvii de pe pământ, nu 99% din
toate mârșăviile, ci toate mârșăviile.77 Citește Versiunea Regelui
James a Bibliei și vei vedea dacă vă spun sau nu adevărul. Crede
în Dumnezeu. “Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit” (Fapte 16:31).

72 Isa. 53:7, Marcu 15:37-39, Evr. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Ex. 28:1, 30:30 74 Evr. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Cor. 5:10, Evr. 9:27,
Iuda 6, 14-15 76 Marcu 16:15, Luca 9:60-62, Fapte 10:42, Rom. 10:13-15, 1 Cor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2 77 Apoc. 17:3-15, 18, 18:2-13,
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Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru cărți pe alte subiecte care poate vă interesează.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linie disponibilă nonstop pentru rugăciuni și informații: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide asigură cazare, cu tot ce este necesar pentru viaţa zilnică,
tuturor celor din SUA care doresc să-şi dedice viaţa slujirii lui DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.
Slujbele au loc în New York în fiecare marți la ora 20:00 și în alte orașe seara.
Vă rugăm să sunați la numărul (908) 937-5723 pentru informații. SE OFERĂ MESE DUPĂ FIECARE SLUJBĂ.
Cereți cartea Pastorului Alamo, Mesia, care îl prezintă pe HRISTOS din Vechiul Testament descoperit în peste 333 de profeții
Deveniți un muncitor în recolta de suflete, devenind distribuitor de cărți scrise de Pastorul Alamo.
Toate cărțile și mesajele audio sunt gratuite, inclusiv transportul maritim.
Dacă cineva încearcă să vă taxeze pentru asta, vă rugăm să sunați la numărul (661) 252-5686 cu taxă inversă.

ACESTE CĂRȚI ARATĂ ADEVĂRATUL PLAN AL MÂNTURII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.
Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți în limba voastră maternă.
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor și de înregistrare:
©Drepturile de autor 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo Marcă înregistrată 1983, 2006, 2012, 2013, 2014
®
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